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A Palavra _________________________________________
Solenidade de Pentecostes – 23 de Maio
Primeira Leitura – Profeta – Livro dos Actos dos Apóstolos 2,1-11: Quando chegou o dia de
Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir,
vindo do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e
poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém
judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele
ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua
própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não são todos galileus os que estão a falar?
Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos,
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da
Frígia e da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as
maravilhas de Deus».
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 12, 3b-7.12-13.
Evangelho - São João 20,19-23: «Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando
fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio
Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes
as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes
de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».

A Comunidade______________________________________
 Domingo, 16 de Maio, na missa das 11h., celebração da 1ª Comunhão; último dia da
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Semana da Vida; Dia Mundial das Comunicações Sociais.
 Sábado, 22, às 16h., preparação da celebração da 1.ª Comunhão do segundo grupo da
Catequese da Infância.
 Domingo, 23, na missa das 11h., celebração da 1ª Comunhão.

A Bíblia____________________________________________
715. A quem atribui a sua própria autoria o Livro dos Provérbios?
SOLUÇÃO – 714. Timóteo (1 Tes 3,2).

A Testemunha______________________________________
A celebração da Páscoa na Igreja primitiva
Como era celebrada a Páscoa na Igreja primitiva? Uma vez que a obra da salvação se realizara
em dois momentos - a paixão e a ressurreição -, a festa da Páscoa tinha também um duplo
conteúdo ou mais exactamente duas fases: começava com um tempo de jejum e terminava com
a celebração eucarística no meio de grande alegria. Os dois tempos da Páscoa não se separam;
ambos são essenciais para a celebração do mistério de Cristo morto e ressuscitado. Assim para
Tertuliano a palavra «páscoa» aplica-se indiferentemente ao dia da festa e aos dias de jejum:
Por isso, renunciamos ao beijo do dia da Páscoa, enquanto jejuamos em comum (De oratione,
18). Este jejum, que é absoluto, compreende a sexta e o sábado: Porque consagramos nós o
quarto e o sexto dia da semana com «estações», e na Parasceve com jejuns? E acontece que
estendemos também o jejum ao sábado que só na Páscoa pode ser passado em jejum (De jej,
14). Também segundo a Tradição A postólica de Hipólito este jejum é total: Ninguém coma
nada na Páscoa, antes de se fazer a oblação, pois não será considerado o jejum de quem assim
proceder (n.33). O jejum começa na sexta-feira mas o jejum de sábado não é menos
importante: Se uma mulher estiver grávida ou não se sentir bem e não puder jejuar os dois dias,
jejue ao menos no sábado, contentando-se com pão e água.
LUÍS RIBEIRO, BNPL, 29-31, p.23

Solenidade da Ascensão do Senhor
1ª Leitura - Actos dos Apóstolos 1,1-11
"Elevou-Se à vista deles e uma nuvem escondeu-O a seus olhos."
2ª Leitura - Epístola aos Efésios 1,17-23
"Tudo submeteu aos seus pés e pô-Lo acima de todas as coisas como Cabeça de
toda a Igreja."
Evangelho – Marcos 16, 15-20
"Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus."

Celebramos a Solenidade da Ascensão do Senhor ao Céu no seu regresso ao Pai.
Em conformidade com este acontecimento ao terminar a vida de Jesus sobre a terra,
também se juntam neste dia, na Igreja universal e na nossa diocese o Dia Mundial dos Meios de
Comunicação Social e o final da Semana da Vida.
Na primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, Jesus, depois de ascender aos
céus, deixa de estar presente, de forma visível, mas permanece para sempre vivo no meio de nós.
Através da Igreja pelo dom do Espírito enviado, continuamos na sua presença até que Ele venha
de novo e cheguemos à glória do Pai.
Na segunda leitura - da Carta aos Efésios -, São Paulo apresenta-nos Jesus sentado à direita
de seu Pai e em comunhão definitiva com Ele. Desta forma, Jesus permanece para sempre
connosco e torna-se assim a esperança de todos os que n'Ele depositam a sua fé.
No Evangelho de São Marcos, emerge solenemente o projecto evangelizador e universal
da Igreja que se dirige a todos os homens sem excepção. Através da fé e da perseverança,
cumprindo os desígnios do Senhor e no seguimento da sua Palavra e do seu Espírito, todos somos
enviados a uma missão sempre renovada.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Não permitas, Senhor Jesus, que nos fechemos na comodidade, na apatia,
no egoísmo, no tédio, em suma, na falta de fé que nos esvazia a alma. Enche-nos da
força do teu Espírito e conta connosco. Faz crescer em cada um de nós uma esperança
maior porque Tu vieste para ficares connosco segundo a tua promessa.
2.ª Leitura – Obrigado, Senhor Jesus, porque foi a nós que confiaste a tua missão.
Decidiste necessitar da nossa inteligência e do nosso coração, das nossas mãos e dos
nossos lábios, dos nossos pés e de todas as nossas faculdades, ao serviço da Boa Nova
da Salvação e do amor de todos os homens.
Evangelho – Deus Pai, nós Te louvamos com toda a força do nosso espírito pela
glorificação do teu Filho e nosso irmão, Jesus Cristo. Ele não subiu ao céu para Se
alhear do mundo, mas, como nossa cabeça, preceder-nos na glória do teu Reino. Tu
partiste mas fizeste de todos nós teus mensageiros e testemunhas. Enche-nos, pois,
com o dom do teu Espírito, por esta missão vinda de Ti. Que esse teu mandato nos
torne mais felizes e alegres, nos eleve acima de nós mesmos na vivência de um tão
grande júbilo em Te seguir neste mundo até à eternidade.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mc 16, 15-20.
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em falta:

J E S U S VO LT O U PA R A O P  I M A S C O N T I N U A A
AC  M PA N  A R A M I  S Ã O D O S A P  S T O  O S .
Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima.

A missão dos apóstolos e de todos os cristãos é...

A N U N C I A R O E VA N G E L H O
PERCORRER TODO O

M UNDO

A J U DA R O S P O B R E S E N E C E S S I TA D O S
BAPTIZAR EM NOME DE JESUS
Copia, sobre a linha tracejada, as letras em destaque, e descobrirás que os cristãos fazem
todas estas coisas por ……………………………………………………………………….

